
ZEBRANE —
NIE ZŁOWIONE

Pierwsza roślinna ryba od FRoSTA Foodservice
o smaku i wyglądzie tej prawdziwej!



Przyszłość jest roślinna 

Zwiększajace się zapotrzebowanie na białko 
zwierzęce sprawia, że szukamy roślinnych 
alternatyw. Wierzymy, że dzięki nim możemy 
zmniejszyć zużycie naturalnych zasobów, a co za tym 
idzie - pozostawić je również przyszłym pokoleniom.

Produkty roślinne to odpowiedź na współczesne 
potrzeby! 

Coraz więcej osób ogranicza bądź całowicie 
rezygnuje z produktów odzwierzęcych. Warto 
w swoim menu zaproponować coś nowego i 
innowacyjnego, a przede wszystkim smacznego! 

TE SKŁADNIKI TO PODSTAWA
• warzywa, takie jak skorzonera oraz owoc 

chlebowca różnolistnego; 
• mąka konopna;

• olej lniany;
• zawsze chrupiąca panierka.

ZebranE - nie złowionE

Jesteśmy specjalistami od mrożenia! W przetwórstwie ryb 
posiadamy wieloletnie doświadczenie, które wykorzystaliśmy do 

stworzenia innowacyjnych produktów Fish from the Field. Chrupiąca 
panierka i roślinna baza to przepis na gwarantowany sukces. 

F1190A, Roślinny burger rybny, 75g

4024776011172, 40 szt. x ok. 75g = 3kg 

F1191A, Chrupiący filet roślinny, 75g

4024776011189, 40 szt. x 75g = 3kg

F1192A, Roślinna ryba panierowana, 100g

4024776011196, 30 szt x ok. 100g = 3kg



 

Roślinna ryba?
Z nami to możliwe!

Fish from the Field to smak oraz wygląd prawdziwej 
ryby w roślinnej wersji! Tak samo chrupiąca, a przede 
wszystkim smaczna!

Nasze produkty wyróżniają się na tle innych roślinnych 
alternatyw między innymi składem. Ich głównym 
składnikiem nie jest bowiem soja, a skorzonera - czyli 
dawno zapomniane warzywo, które inaczej nazywane 
jest zimowymi szparagami.

FISH FROM THE FIELD NIE ZAWIERA:

• deklarowanych dodatków w menu;

• wzmacniaczy smaku;

• ekstraktu drożdżowego;

• aromatów;

• barwników;

• soi;

• oraz ości.

Nasza odpowiedź 
na potrzeby Twoich gości. 

Stale śledzimy trendy i odpowiadamy na potrzeby 
współczesnej gastronomii. Dlatego właśnie
proponujemy innowacyjną alternatywę jaką są 
produkty Fish from the Field.

Spróbuj już dzisiaj i pozwól swoim gościom zasmakować 
w Fish from the Field!

PROSTE W PRZYGOTOWANIU!

• Do przygotowania jak inne produkty rybne.

• Bez potrzeby rozmrażania.

• Idealne na płytę grillową czy patelnię, 
ale także do pieców konwekcyjno-parowych 

i frytownicy.  

PROPOZYCJE PODANIA
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ROŚLINNA RYBA?
TO MOŻLIWE!


